Infoskriv til foreldre/foresatte
Impuls ønsker med dette å gi informasjon til dere foreldre/ foresatte som sender de flotte
ungdommene deres på Impuls-konferanser. Vi er opptatt av at det skal være trygt og føles trygt å
delta på våre arrangementer.
Om Impuls
Den siste helgen i januar hvert år arrangeres Impuls konferanse i IMI-kirken i Stavanger. Her samles
ungdommer fra ulike kirkesamfunn og ungdomsmiljøer fra hele landet. Siden det er en nokså stor
konferanse anbefaler vi at deltakerne kommer i grupper med ledere. Det er selvsagt mulighet for å
melde på ungdommer enkeltvis, men i hovedsak ønsker vi at ungdommene kommer i følge med en
leder for oppfølging gjennom helgen.

Impuls fra starten av
Impuls ble arrangert for først gang i 2000 ut ifra IMI-kirkens ungdomsarbeid, som den gang ble kalt
Puls. Siden den gang har Impuls bevegelsen vært tilknyttet IMI-kirken, og eies av IMI-kirken i
Stavanger. Til daglig drives Impuls fra IMI-kirkens kontorer og de ansatte er en del av staben i kirken.
Gjennom IMI-kirken er Impuls tilknyttet Den norske kirke, Normisjon og ACTA – barn og unge i
Normisjon.

Visjon
Impuls bevegelsen eksisterer for å oppmuntre og utfordre unge mennesker til å elske Jesus og være
kirka.
Vi arrangerer konferanse som en ressurs for kristne ungdomsarbeid, og vi tenker at vi lykkes når det
lokale ungdomsarbeidet lykkes.

Andre aktiviteter
Impuls arrangerer ikke bare konferanse, men vi gir ut lovsang i form av musikkutgivelser, vi engasjerer
oss i sosial rettferdighet, vi samarbeider med nasjonale nettverk vi er i kontakt med (eks. EN DAG i
2015), i tillegg til at det arrangeres konferanser i Trondheim, Kambodsja og Thailand. Vi har tidligere,
og er nå i gang igjen med ledertrening for ungdomsledere.

KONFERANSE
Lokale
Konferansen arrangeres i IMI-kirken sine lokaler på Tjensvoll i Stavanger. Vi har et flott bygg som er
tilpasset opptil 3000 deltagere med tanke på brannsikkerhet, rømningsveier og alle andre fasiliteter,
som toaletter, matsal og kjøkken.

Vakthold
På konferanseområdet er det et eget vaktteam som består av unge voksne medarbeidere og voksne
(gjerne foreldre som går i IMI kirken). Arrangementet er lukket, det betyr at bare registrerte deltagere,
registrerte medarbeidere, og IMI kirkens ansatte/ stab har tilgang under konferansen. Vi gjennomfører
adgangskontroll til lokalene under konferansen i tillegg vil det alltid være vakter rundt omkring i
lokalene og utenfor ved behov.

Helseteam
Det er også et eget helseteam med et eget tilpasset rom som er bemannet til oppsatte tider. Teamet
består helst av helsepersonell. Disse tar seg runder på bygget for å se at det står bra til med
ungdommene. Dette er voksne mennesker som går i IMI-kirken eller som vi kjenner.
Alle våre arrangement er selvsagt rusfrie.

Overnatting
Ungdommer og voksenledere som reiser med grupper, overnatter på barne-/ungdomskoler/
idrettshaller i gåavstand til våre lokaler. Når skolene er åpne og om natten har vi alltid vakthold
bestående av voksne som vi kjenner. Det er gjerne foreldre som går i IMI-kirken. Voksne gruppeledere
som reiser med sine grupper bidrar også til god oversikt og kontroll ved overnatting.
Noen velger også å bo privat eller på Scandic Forum Hotell som ligger vegg-i-vegg med IMI-kirken, vi
har ingen form for vakthold/oversikt ved disse alternativene.

Mer informasjon finner du også på våre hjemmesider: www.impulsweb.no
Du kan også ta kontakt med oss på booking@impulsweb.no hvis det ellers er noe du lurer på!

